
VECKA 36-38  
31 AUGUSTI – 20 SEPTEMBER 

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

CAFÉ &  
KONDITORI

& DRICKBART

Erbjudanden & 
säsongsvaror 

Mockaruta
art.nr. 41809

16x90 g
lev.art.nr. 1014 

X-PRIS 159.20/KRT

995
/ST



INNEHÅLL

Välkommen till din  
lokala matgrossist!
Svensk Cater är en av landets ledande grossister för 
uteätarmarknaden. Från Luleå i norr till Malmö  
i söder har vi 18 lokala lager, alla med ett noga utvalt 
sortiment för att passa den lokala marknadens behov. 
Ett starkt lokalt engagemang är vårt signum. 
 Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter från 
internationellt kända varumärken i kombination med 
produkter från lokala producenter. På svenskcater.se 
hittar du aktuella erbjudanden, vår web-
butik och vilka lokala producenter 
ditt lokala lager samarbetar 
med. Hör gärna av dig om du 
har frågor eller önskemål.

www.svenskcater.se

Månadens  
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

Vincent Cavaleri-Andersson 
Hämt Direkt, Sundsvall
Vad gör du på jobbet?
Tar hand om Hämt Direkt och de kunder som kommer 
hit för att komplettera sina beställningar eller köpa 
något som tagit slut. Vi har öppet i veckorna och på 
lördagar. Här finns också klipp och utförsäljning på 
varor med kort datum. Om det är lite att göra brukar 
jag ringa kunder som kan vara intresserade och tipsa 
om dessa. För att kunna hjälpa till på bästa sätt behöver 
man ha bra koll på både sortiment och produkter. Jag 
har stor nytta av mina erfarenheter från bar, restaurang 
och vårt lager. 

Vad är det bästa med ditt arbete?
Alla möten med kunder. Det är roligt att ge ett gott be-
mötande och komma med råd men också att prata med 
dem och lära sig mer om deras verksamheter. Ibland 
kommer kunder hit bara för att säga hej och ta en fika, 
det är ett bra tecken på att de trivs och då blir man stolt.

Nämn något du gör på fritiden?
Spelar fotboll och tränar på gym. Blir det tid över kan 
det bli lite dataspel. Mesta tiden tillbringar jag med 
min 4-åriga dotter, hon gillar att vara med när jag 
fixar hemma och i trädgården.     

Favoritmat?
Riktigt god pasta tillagad från grunden.

Priserna gäller endast under kampanjperioden. 
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.  
Alla priser är exkl. moms och pant. 
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Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Non-food

merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

Rejäla och tåliga produkter som 
klarar det höga tempot och 

den tuffa vardagen i ett 
professionellt kök. 

1.

2.
3.

4.

6.

5.

5. Uppläggningsfat
 Kupa 
 Ø 30,5 cm 159 kr 
 65585 (ord. pris 199 kr)

 Fat på fot 
 H 17 cm 239 kr 
 65584 (ord. pris 281 kr) 

6. Uppläggningsfat 

 H 45 cm 532 kr 
 54133 (ord. pris 665 kr)

4. Droppställ  

 till 42205 132 kr 
 42209 (ord. pris 165 kr)

1. Pumptermos
 3,0 L 504 kr
 42205 (ord. pris 630 kr)

3. Kaktång  

 19  cm 60 kr 
 65107 (ord. pris 75 kr)

2. Smörgåstång  

 23 cm 79 kr 
 65100 (ord. pris 99 kr)

25% 
rabatt 

 Serveringstermos 

 10 L 1575 kr 
 42206 (ord. pris 2100 kr)



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Non-food

Branschen
EFTER CORONA
Under året har vi vant oss vid att hålla 
avstånd, utökade hygienrutiner och take away 
från alla typer av caféer och restauranger. En 
branschutveckling som sannolikt kommer 
att leva kvar men förfinas. Vi kommer att 
se fler digitala rutiner kring beställning och 
betalning, mer utrymme för varje sällskap och 
ännu mer fokus på hälsa och hållbarhet. Take 
away och hemleverans kommer att fortsätta locka. 
Utvecklingen inom robotisering av försäljning, 
servering och tillagning ser ut att gå snabbare. Det kan 
bli fler samarbeten mellan restauranger och producenter, 
fler uteserveringar och aktörer utan servering, och ett ökat 
fokus på svenska råvaror och produkter.

T R E N D R A P P O R T

 Form 1-Fack Bagasse 
art.nr. 102608
750 ml, 125 st
lev.art.nr. 
1010001434 

14995
/PKT

 Lock t Form Bagasse 
art.nr. 102610
750 ml, 125 st
lev.art.nr. 
1010001436 

12995
/PKT
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Kött & chark

Innanlår Bullet Steak 
art.nr. 105276
Färsk , ca 700 g,  
Irland
lev.art.nr. 1615 

12895
/KG

Skinkstek Fransyska 
art.nr. 39846
Fryst, ca 1,2 kg, 
Tyskland 
lev.art.nr. 7005 

6495
/KG

Innanlår Baby Topside 
art.nr. 104677
Fryst, ca 1 kg, 
Brasilien 
lev.art.nr. 8245 

8995
/KG

Strimlad Fransyska 
art.nr. 68585
Färsk, vac,  
ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 68585 

7795
/KG

 Fransyska 
art.nr. 48742
Färsk, ca 4,5 kg,  
Polen
lev.art.nr. 1974 

7250
/KG

Grytbitar 2x2 cm 
art.nr. 67647
Färsk, fransyska, 
vac, ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 67647 

7795
/KG

Grytbitar 3x3 cm 
art.nr. 67650
Färsk, fransyska, 
vac, ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 67650 

7795
/KG

 Flankstek PAD 
art.nr. 51422
Färsk, 0,6 kg, 
Skottland
lev.art.nr. 2767 

11750
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Kött & chark

 Entrecôte 
art.nr. 92688
Färsk, ca 5,9 kg,  
Kanada
lev.art.nr. 6502 

30495
/KG

Oxfilé 1,8+ 
art.nr. 34566
Fryst, ca 1,8 kg, 
Brasilien
lev.art.nr. 8187 

15195/KG

Ryggbiff 4+ m kappa 
art.nr. 1417
Färsk, ca 4 kg, 
Brasilien
lev.art.nr. 8212 

14095
/KG

Entrecôte 2+ 
art.nr. 1396
Färsk, ca 2 kg, 
Brasilien
lev.art.nr. 8226 

14095
/KG

™

Högrev 
art.nr. 56902
Fryst, benfri,  
ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 8090 

6495
/KG

™

 Ryggbiff 3+ 
art.nr. 83857
Färsk, dragen,  
ca 3,5 kg, Tyskland
lev.art.nr. 8061 

9695
/KG

Oxfilé 1,8+ 
art.nr. 1132
Färsk, ca 1,8 kg,  
Brasilien
lev.art.nr. 8221 

19995
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Kött & chark

 Högrev 
art.nr. 39517
Färsk, ca 5 kg, Polen
lev.art.nr. 1970 

6995
/KG

Kalvschnitzel 170-180 g 
art.nr. 21960
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 21960 

17995
/KG

 Kalvschnitzel  
140-160 g 
art.nr. 21961
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 21961 

17995
/KG

7



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

  
SMÅKÖTTBULLAR 
2 st x 2,1 kg. 4,2 kg/krt.
Scan art nr: 299080
SC art nr: 9353

  
LÄCKÖKORV  
5 st x 1,4 kg. 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 632090
SC art nr: 4033

  
HELMUSKELSKINKA 
EXTRA RÖKT 
6 st x 500 g. 3 kg/krt.
Scan art nr: 674862
SC art nr: 103206

VEGOSALAMI  
6 st x 500 g. 3 kg/krt.
Scan art nr: 7778
SC art nr: 102994

VEGOSKIVOR 
ORIGINAL  
6 st x 500 g. 3 kg/krt.
Scan art nr: 7777
SC art nr: 102995

VEGOSKIVOR 
TOMAT & BASILIKA  
6 st x 500 g. 3 kg/krt.
Scan art nr: 7776
SC art nr: 102993

8250 
KR/KG

8250 
KR/KG

8250 
KR/KG

8250 
KR/KG

29995 

KR/KRT
7595 

KR/KG

HAV TRÖST.
ATT VARA KLIMATHJÄLTE IDAG ÄR FASIKEN 
INTE LÄTT. MEN SVENSKT KÖTT HAR ETT AV  

VÄRLDENS LÄGSTA KLIMATAVTRYCK. 
HELA 60% LÄGRE ÄN VÄRDSSNITTET.

HJÄLTAR SPELAR ROLL

8



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Kött & chark

Finmald blandfärs   
art.nr. 70925
Färsk, 50/50, 
vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 70925 

5995
/KG

Blandfärs 50/50 
art.nr. 67640
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 67640 

5895
/KG

Finmald nötfärs 
art.nr. 70937
Färsk, vac, 10 %,  
3 kg, EU
lev.art.nr. 70937 

6395
/KG

 Nötfärs 
art.nr. 67639
Färsk, vac, 10 %,  
3 kg, EU
lev.art.nr. 67639 

6295
/KG

 Nötfärs 
art.nr. 8405
Fryst, 10%, 3 kg,  
Polen
lev.art.nr. 3263  
x-pris 329.70/KG

5495
/KG

Blandfärs 70/30 
art.nr. 8403
Fryst, 15%, 3 kg, Polen
lev.art.nr. 3260  
x-pris 305.70/KG

5095
/KG
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Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Kött & chark www.norvida.se

8212 Biff 8226 Entrecôte 8187 Oxfilé 1,8+

NATURKÖTT® – NÖT
All produktion av Naturkött® kommer från djur som lever hela sina liv utomhus, och med gräs som  

huvudsaklig föda. Djuren är främst Nelore, Brasiliens dominerande köttras, vilka under dessa förutsättningar  
ger ett mycket smakrikt kött med tydlig gräskaraktär. Naturkött® bygger på vår unika standard med fokus på jämn 
kvalitet och hållbarhet ur ett brett perspektiv. Förädlingen kontrolleras varje vecka av Norvidas anställda i Brasilien. 

Ingen produktion sker i regnskogsområden och vi klimatkompenserar all transport över hav till Sverige.

8212 Biff    8226 Entrecote  och  8187  Oxfile 1,8+



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Kött & chark

Småländska Isterband
ca 167g/st, 10x1 kg/krt 
Art 4031/301224

www.atriafoodservice.se

Oxbringa, rimmad, med sky, 
sous vide, 2x ca 2,5 kg/krt 
Art 4077/817192

Sidfläsk, rimmat, lättstekt
2x1,5 kg/krt
Art 12156/368030Fläskbog, rimmad, med sky, 

sous vide, 2x ca 2,5 kg/krt  
Art 1772/7905

12995
/kg

10595
/kg

/kg8995

Fläskkotlettrad, benfri 1660
5x ca 3 kg/krt 
Art 98653/8814 7195

/kg

Fläskfilé 
26x500 g/krt 
Art 64978/8800 8995

/kg

Fläskkarré benfri 
6x ca 2,3 kg/krt 
Art 69735/2804 5995

/kg

5895
/kg

Atria_Grosshandlarn9_180x124_Kött.indd   1 2020-08-10   15:37:55

Benfri fläskkarré 
art.nr. 1897
Färsk, 2 kg, EU
lev.art.nr. 7943 

4795
/KG

 Benfri kotlett 1660 
art.nr. 20388
Färsk, ca 3,5 kg, EU
lev.art.nr. 8295 

4695
/KG

Fläskkarré sous-vide 
art.nr. 21978
Färsk, bfr, ca 3 kg,
lev.art.nr. 21978 

6595
/KG

11



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Kött & chark

 Skivad rostbiff 
art.nr. 5759
Färsk, ca 1 kg, grillad 
lev.art.nr. 7100 

15895
/KG

Skivad svartrökt 
skinka 
art.nr. 73216
Färsk, helmuskel, 
ca 500 g
lev.art.nr. 7610 

8795
/KG

 Kassler 
art.nr. 21979
Färsk, onätad,  
ca 2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 21979 

6995
/KG

12



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Fågel

www.guldfageln.se/foodservice

KYCKLINGBRÖSTFILÉ MED 
SKINN, DUBBEL
Färsk, rå 2 x ca 2,5 kg/krt.
Art nr: 2105, SC Art nr: 5195

SALLADSKYCKLING, 
GRILLAD, TÄRNAD
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 2645, SC Art nr: 5360
Pris/krt: 521,70 kr

86,95
kr/kg

KYCKLINGFÄRS, FRYST
Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Art nr: 1313, SC Art nr: 73512
Pris/pkt: 102,51 kr

56,95
kr/kg

KYCKLINGKLUBBA, GRILLAD, 
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 2795, SC Art nr: 5330
Pris/krt: 299,70 kr

49,95
kr/kg

94,95
kr/kg

Matglädje är Guld värt!
- Svensk kvalitetskyckling från svenska bönder -

89,95
kr/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 2-DELAD, 
MÖRAD CA 100-140 G,
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1875, SC Art nr: 100779
Pris/krt: 569,70 kr

Serveringstips! 
Rosmarinstekt 2-delad 
filé & bulgursallad med 
fetaost, melon och purjo

HÖNSKÖTTBULLAR 14 G
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 9520, SC Art nr: 100947
Pris/krt: 269,70 kr

44,95
kr/kg

38,95
kr/pkt

HÖNSBRÖSTPÅLÄGG, 
SKIVAT, ALSPÅNSRÖKT
Fryst, ätklart 6 x 0,5 kg/krt.
Art nr: 9522, SC Art nr: 99666
Pris/kg: 77,90 kr

ca 9-10 g/skiva

Guldfågeln_SvenskCaterP9_2020_180x254mm.indd   1 2020-08-06   09:44:21
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Fågel
 Grillad kycklingfilé 

art.nr. 5975
Fryst, skivad, 2,5 kg
lev.art.nr. 320030  
x-pris 197.38/PÅS

7895
/KG

Kycklinginnerfilé 
art.nr. 5979
Fryst, grillad, hel,  
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320035  
x-pris 184.87/PÅS

7395
/KG

Flundrafilé 
art.nr. 72553
Fryst, panerad, 
100-130 g
lev.art.nr. 2102  
x-pris 279.75/KRT

5595
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Alaska Pollockfilé 
art.nr. 83628
4,5 kg
lev.art.nr. 1200926  
x-pris 247.28/KRT

5495
/KG

 Rödspätta 
art.nr. 24026
Fryst, hel, panerad, 
140-160 g
lev.art.nr. 870750  
x-pris 399.75/KRT

7995
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Fisk & Skaldjur

14



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Fisk & Skaldjur

KALLRÖKT SKIVAD LAXFILÉ
Utan skinn, vakuumpackad
1,3-1,7 kg/st 
Lev. art. nr: 9542  
SC art nr: 25032

SOJA- & MISOGRAVAD LAX
Utan skinn, vakuumpackad
1,5-2,0 kg/st 
Lev. art. nr: 945  
SC art nr: 96021

SPRÖDBAKAD ALASKAPOLLOCKFILÉ
Benfri, förstekt
80-100 g/st 
5 kg/krt, 284:75 /krt
Lev. art. nr: 4326  
SC art nr: 99037

RYGGFILÉ AV SEJ, MSC
Benfri, styckfryst
100-160 g/st 
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 320  
SC art nr: 88604

BLÄCKFISKSALLAD
Chuka Ika Sansai
1 kg/förp
Lev. art. nr: 21051  
SC art nr: 5850

SJÖGRÄSSALLAD
Goma Wakame
1 kg/förp
Lev. art. nr: 21050  
SC art nr: 5827

FÄRSKINLAGDA RÄKOR
I lake, Plasthink
1,5 kg (räkvikt)
Lev. art. nr: 2006  
SC art nr: 46973

KRÄFTSTJÄRTAR I LAKE
Plastburk
1 kg kräftor/burk
Lev. art. nr: 7010  
SC art nr: 26074

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

8495
/kg

21995
/kg22995

/kg

BUFFÉSKUREN

5695
/kg

6995
/kg

SKAGENRÖRA, Lyx, MSC
Plasthink
2,5 kg
Lev. art. nr: 2950
SC art nr: 61276 34895

/st

TÅNGPÄRLOR, Citron
Gjord av tång
Plastburk 250 g
Lev. art. nr: 8270 
SC art nr: 74928 4995

/st

TÅNGPÄRLOR, Soja
Gjord av tång
Glasburk 50 g
Lev. art. nr: 8273  
SC art nr: 101675 1595

/st

Helt vegetarisk

Helt vegetarisk

21995
/st

GRAVAD SKIVAD LAXFILÉ
Utan skinn, vakuumpackad
1,4-1,7 kg/st 
Lev. art. nr: 9552  
SC art nr: 25034 21995

/kg

CITRONPEPPARLAX (varmrökt)
Med skinn, vakuumpackad
1,0-1,8 kg/st 
Lev. art. nr: 9564  
SC art nr: 25016 22995

/kg

PORTIONSSKUREN

24995
/st23995

/kg

TONFISK, Bits and Pieces
9259 - Gulfenad, Red Tuna 
10x1 kg/krt, 1549:50 /krt
Lev. art. nr: 9259  
SC art nr: 105204 15495

/kg

NYHET!



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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www.atriafoodservice.se

Svarta bönor
5x1 kg/krt 
Art 94003/1977

4695
/kg

Gröna linser 
5x1 kg/krt
Art 83398/1974

4495
/kg

Atria_Grosshandlarn9_118x124_GS.indd   1 2020-08-07   12:44:40

 Blomkål 
art.nr. 48236
2,5 kg
lev.art.nr. SU1002480  
x-pris 87.37/PÅS

3495
/KG

Wokmix big cut 
art.nr. 42870
2,5 kg, broccoli, 
blomkål, morot, röd 
paprika, minimajs
lev.art.nr. MBW5EG  
x-pris 104.75/KRT

2095
/KG

Broccoli 
art.nr. 48237
2,5 kg
lev.art.nr. B2661B  
x-pris 99.88/PÅS

3995
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Frukt, grönt & vegetariskt

CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimat-
avtryck i form av kg 
CO2e som receptet 
avger per portion.

snaBBa rätter med quorn
- Enkelt, Gott & klimatsmart!

 Recepten och Hela sortimentet hittar du alltid 
på findusfoodservices.Se

0,4
CO2e +++

0,9
CO2e +++

Amoro Pomodoro

QUORN NUGGETS
10 kg (5 x 2 kg), ca 20 g/st
art.nr 105271

209,95 kr/pås

0,8
CO2e +++

Quorn Nuggets med mangosås

QUORN BRATWURST
6,21 kg (3 x 2,07 kg), 90 g/st
art.nr 97856

196,95 kr/pås

107,95 kr/pås

196,95 kr/pkt

1,2
CO2e +++

QUORN SOUTHERN 
FRIED BITES
10 kg (2 x 5 kg), 35 g/st
art.nr 83093

QUORN BULLAR
10 kg (10 x 1 kg), ca 16,7 g/st
art.nr 105272

Japanese Katsu Curry

Recept!
QUORN BRATWURST MED KARAMELLISERAD LÖK

10 portioner

900 g Quorn Bratwurst
270 g Korvbröd
150 g Sallad
2 msk Matolja
50 g Solrosskott

Karamelliserad lök:
Gul lök, Smör, Honung, Balsamvinäger
Cayennepeppar, efter smak

Chunky Ketchup:
Tomat, Gul lök, Socker, Vinäger,
Dijonsenap, Salt och peppar samt
Het pepparsås

Karamelliserad lök:
Skär lök i strimlor, stek den sedan gyllenbrun i 
smör. Ringla över honung och balsamvinäger. 
Tillsätt cayennepeppar efter smak.

Chunky Ketchup:
Skär tomat och lök i små bitar. Sjud tomaten, 
löken tillsammans med socker och vinäger på 
svag värme till det har reducerats till en fjärdedel. 
Låt svalna. Mixa grovt och tillsätt dijonsenap. 
Smaka av med het pepparsås, salt och peppar.

Stek Quorn Bratwurst i olja enligt anvisning på 
förpackning. Servera bratwurst i korvbröd med 
ett salladsblad i botten. Toppa med chunky 
ketchup, karamelliserad lök och solrosskott.

Det ska vara lätt att laga bra 
mat med liten klimatpåver-
kan. Därför klimatberäknar 
vi våra recept och märker 
upp alla som uppfyller våra 

krav på lågt CO2e-utsläpp med vårt 
gröna löv. Välj klimatberäknade super-
goda recept med den här symbolen på 
findusfoodservices.se



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Frukt, grönt & vegetariskt

 Semitorkad tomat 
art.nr. 11030
1 kg
lev.art.nr. 809087 

8795
/PÅS

Regnbågsmat är inget nytt, men det ökade 
intresset för hälsa har gjort den allt mer 
populär. Det handlar om att äta råvaror i 
regnbågens alla färger, gärna varje måltid. 
Förutom alla vitaminer och mineraler som 
finns i frukt och grönsaker följer det med 
färgerna också olika ämnen som kan ha 
positiv effekt på hälsan. Oftast serveras 
maten som bowls, sallader och wraps 
men den kan också vara tillagad, helt 
växtbaserad eller kompletterad med ägg, 
ost, fisk eller kyckling. God, vacker och 
nyttig mat som dessutom kan generera 
positiv uppmärksamhet i sociala media.

ÄT REGNBÅGEN! 

T R E N D R A P P O R T

Ratatouille 
art.nr. 88810
2,5 kg
lev.art.nr. SU1002318  
x-pris 219.50/PÅS

2195/KG

Lökringar 
art.nr. 62478
Panerade, 1 kg
lev.art.nr. AFJ210 

3095
/PÅS
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Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Frukt, grönt & vegetariskt

 Haricots verts 
art.nr. 43933
2,5 kg
lev.art.nr. BH3610  
x-pris 49.88/PÅS

1995
/KG

 Majskolvar 1/4 
art.nr. 73995
2,5 kg
lev.art.nr. MAK610  
x-pris 59.88/PÅS

2395
/KG

 Majskolvar Cobettes 
art.nr. 97595
2,5 kg
lev.art.nr. MKH510  
x-pris 58.88/PÅS

2395
/KG
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Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Kolonial

DILUCAFOODSERVICE.SE

64021
Extra 

jungfruolivolja 
Originale

 5 l

369.75/dunk

73.95/l

65170
Kronärtskockor

alla Romana

2,45 kg

193.95/burk

72523
Matvete 
Durum 
EKO

2,6 kg

44.95/burk

74420
Linguine

Casa Di Luca

3 kg

59.95/påse

43279
Stora vita 

bönor

2,6 kg

45.95/burk

42847
Kalamataoliver

med kärnor

 3,3 kg

139.95/burk

43247
Kikärtor

 2,6 kg

41.95/burk

64371
Rapsolja

 2 l

52.95/flaska

Rörsocker Bit FT 500 g 
Art. nr 42512 
19,95 kr

Rörsocker Strö FT 500 g 
Art. nr 41655 
16,95 kr

A N M Ä L  D I G  G Ä R N A  T I L L  VÅ R T  N Y H E T S B R E V  PÅ  W W W. D A N S U K K E R . S E / F O O D S E R V I C E

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö, 040-53 70 00. www.nordicsugar.com

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSK
CATER.

SE

Pasta 
art.nr. 73236
Penne, 5 kg
lev.art.nr. 693687  
x-pris 234.75/KRT

4695
/KG

Tortelloni 
art.nr. 66915
Ricotta/Spenat, 4 kg
lev.art.nr. 894382  
x-pris 287.80/KRT

7195/KG

Café & 
konditori

Njut av en 
vacker smörgås!

BKI – hållbart och 
kvalitetssäkrat kaffe

Experten tipsar 
om frysta bakverk

Uddens hembageri erbjuder

gott från norrland

T E M A
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UDDENS HEMBAGERI ERBJUDER

BRÖD, BAKVERK OCH 
NORRLÄNDSK GLASS

Redan innan Nickan och Pär 
Johansson träffades 1990 drömde 
han om att bli bagare. Hon arbetade 
då som hushållslärare. Ett tag efter att 
de flyttat ihop i Lillkorsträsk köpte de 
grannhuset och fick då ett hus ”över”. 
Under några år samlade de på sig 
utrustning, byggde om och ut huset, 
som till slut blev ett bageri med butik. 
Verksamheten smög igång 1997. Det 
som var tänkt att bli en halvtidstjänst 
för Pär är idag ett familjeföretag där 
de båda arbetar heltid och två döttrar 
är anställda. En son och två svärsöner 
hjälper till med allt från att sälja, fixa, 
bära och servera vid behov. 

– På Uddens finns inget ”jag”, det är 
alltid ”vi” som gör saker, säger Nickan.

ETT GOTT HANTVERK
I butiken finns ett brett utbud som 
varierar från dag till dag. Till exempel 
kan det finnas surdegsbröd, levain 

med nötter och tunnbröd men också 
skorpor och hårt bröd. Wienerbröd, 
rulltårtor, biskvier och vackra 
veteflätor, småkakor som brysselkex, 
bondkakor och schackrutor – alla 
tillverkade med stor precision. 

– Tårtor, smörgåstårtor och 
landgångar gör vi på beställning, 
säger Nickan men medger att ibland 
görs en och annan tårta ändå. De blir 
alltid sålda.

Uddens erbjuder också norrbottniska  
specialiteter som blåbärskaka, en 
öppen paj som bakas på vetedeg,  
och söt stöpt mjukkaka, en klassiskt 
tunn brödkaka. 

– All försäljning sker över vår egen 
disk, så vill man ha våra bakverk 
får man komma hit och handla. Det 
enda vi gör utanför är minnesstunder, 
då tar vi hand om mat, dukning, 
servering och disk, berättar hon.

MYCKET NÄRPRODUCERAT
Från den egna odlingen hämtar de 
råvaror som morötter, jordgubbar, lök, 
purjolök och örter. 

– Vi odlar det som går att odla 
här, sedan hittar vi på saker att baka 
och göra på det, säger Nickan. Frukt 
skördas från trädgården och bär  
från skogen. 

– Men vi kan ju inte odla sådant 
som citron och mandel och då är det 
tur att Svensk Cater finns och kan 
leverera hit, säger hon.

I våras började de tillverka egen 
glass och sorbet med toppingar som 
minimaränger, kaksmulor, och olika 
såser med smak av bär eller godis.

– Vi har testat bland annat 
rabarber, äpplen, choklad, hallon och 
lakrits, det har blivit väldigt populärt 
bland kunderna, avslutar hon. 

På en udde i Lillkorsträsk, strax utanför Älvsbyn ligger Uddens hembageri.  
Till denna vackra plats i Norrbotten kommer boende i trakten för att köpa bröd 

och bakverk, till både vardags och fest. Nickan Olshäll är delägare i det lilla 
familjeföretaget som startade med en dröm.

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.seUpptäck vår webshop på svenskcater.se22
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

 Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52 FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Sätt deg på kvällen. Många tror inte att de hinner, 
men man kan dela upp tidsåtgången. Sätt en deg på 
kvällen och låt den kalljäsa under natten. Ta hand 
om den direkt på morgonen och ganska snart står 
man där med nygräddat bröd. 

Baka med grönsaker. Använd överblivna grönsaker 
som morötter och betor i degen. Rostad lök i hamburger-
bröd är ett bra exempel, det både smakar gott och gör så 
att kunderna slipper packa ner lök till sin grillutflykt.

Ta hand om rester. Bröd kan bli krutonger. 
Kanelbullar kan delas, rostas och torkas till skorpor. 
Kaksmulor kan bli topping på glass eller yoghurt. 
Mjuka kakor kan bli arraksbollar.

NICKANS TRE TIPS 
för dig som vill servera 
mer hembakat.

UDDENSHEMBAGERI

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Nickan med döttrarna Lisa (t.v.) och Kajsa Olshäll.
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Tips, recept och idéer hittar du på
lantmannen-unibake.se

Locka med  
goda bröd 
och bullar 
Skapa enkelt lättsålda mackor med rustika portions- 

bröd och fresta dina gäster med extra saftiga kanelbullar.  

Tina och baka bara av det du behöver så slipper du svinn. 

Låt även gästerna få upptäcka hur mycket godare 

burgaren blir med premiumbröd som Glazed Burger Bun.  

BALDER (110 g)
50 st per kartong
Art nr 4447
SC Art nr 58630

KANELBULLE (100 g) 
55 st per kartong
Art nr 200010
SC Art nr 26193

4,70
/styck

KANELKNUT,  
STYCKPACKAD (100 g)
18 st per kartong
Art nr 70472
SC Art nr 46003

7,60
/styck

5,80
/styck

TOR (110 g)
50 st per kartong
Art nr 70078
SC Art nr 58620

5,80
/styck

GLAZED BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580
SC Art nr 71773

3,95
/styck

POTATO BURGER 
BUNS (72 g)
40 st per kartong
Art nr 200973
SC Art nr 83971

4,25
/styck
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Piffa till
muffinsen!

225 g hallon
3 dl grädde
300 g färskost
2 dl florsocker
1 tsk vaniljpulver

Värm hallonen och passera 
dem genom en sil, samla upp 
purén i en skål och låt svalna. 
Vispa grädden i en stor skål.  
Blanda färskost, florsocker och 
vaniljpulver i en separat skål. 
Vispa ner blandningen i visp-
grädden. Vänd ner hallonpurén 
lite i taget så att frostingen inte 
blir för lös.

Hallonfrosting
50 g frysta, tinade blåbär
2 dl florsocker
300 g färskost

Vispa ihop blåbär, florsocker 
och färskost till en fluffig kräm. 

Blåbärsfrosting
230 g osaltat smör
2 ½ dl florsocker
225 g Nutella
½ dl vispgrädde
2 tsk vaniljsocker

Vispa smör och florsocker 
fluffigt. Tillsätt Nutella och 
vispa en stund till. Tillsätt 
sedan grädde och vaniljsocker. 
Om frostingen blir för tjock, 
tillsätt lite mer grädde.

NutellafrostingChoklad- och 
lavendeltryffel
4 dl vispgrädde
250 g mörk choklad med 
hög kakaohalt
ca 50 g smör
2 tsk torkade lavendelblommor

Häll grädden i en kastrull 
och värm försiktigt. Hacka 
chokladen och tillsätt den, rör 
tills den smält helt. Mixa gärna 
med stavmixer. Rör ner smöret 
och fortsätt röra tills det smält. 
Smula ner lavendelblommorna. 
Lägg i spritspåse med tyll och 
låt svalna helt i rumstemperatur. 

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Alla muffins kan förvandlas till härliga cupcakes med goda frostingar. 
Enkelt att göra och spritsa på. Dekorera med strössel, färska bär och 
hackade hasselnötter. Varje sats räcker till cirka 10 stora eller 20 små 
muffins. Passar också bra till brownies!
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lantmannen-unibake.se
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En smörgås passar perfekt till lättare lunch eller matigt 
mellanmål. Erbjud traditionella varianter som sill och 
äggsallad på kavring, nyskalade räkor på tekaka eller 
en Bookmaker toast med biff, ägg och riven pepparrot. 
Gärna med en egen modern twist. Locka med nyare 
favoriter som avokado, kallrökt lax och färskost på 
levain, färska fikon, ricotta och valnötter på surdegs-
toast eller rökt kalkon, äpple och brieost på hembakt 
bröd med frön och frukt. Kombinera klassiska ingredi-
enser med spännande tillbehör och kryddningar för att 
skapa något helt nytt.

Säsongens råvaror 
Ta fram smörgåsar på säsongens råvaror, just nu är 
det olika typer av kål, betor, bönor, pumpor, päron, 
plommon, persikor och björnbär. Använd dem råa, 
rivna, puréade, rostade, friterade, picklade eller i 
krämiga röror. Lägg till ost, svamp, fisk, rökt tofu, 
skaldjur eller påläggskött. Toppa med tunna skivor 
av vackra frukter och grönsaker, garnera med mikro-
grönt som späda skott och groddar. 

Inspiration från Danmark 
Våra danska grannar har en lång tradition av 
att servera smørrebrød på grovt rågbröd. Deras 
klassiker är rostbiff med rostad lök och remoulad-
sås, leverpastej och stekt ägg, och panerad rödspätta 
med räkor. De använder mycket fisk – kokt, stekt, 
friterad, inlagd – tillsammans med färska eller till-
lagade grönsaker. Det moderna smørrebrødet bjuder 
på en välkomponerad upplevelse av färger, texturer 
och smaker. Helt klart njutbart!

Aptitretande öppna smörgåsar på tallrik, sådana 
som äts med kniv och gaffel, är både traditionellt och 
modernt. De kan vara konstnärliga, över flödigt toppade 
och färgsprakande kreationer med mycket smaker. Allt 
som behövs för en stunds njutning och näring i precis 
lagom mängd.

Tips!
Känns det omständligt att göra enstaka smörgåsar? Smörgåstårta i bit är alltid 

ett säkert kort!

NJUT AV EN 
VACKER 
SMÖRGÅS!

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 26
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Äpple är en klassisk ingrediens i många desserter 
och bakverk, oftast ihop med kanel, ibland med kola 
och nötter. Frukten gör sig också bra i enkla rätter 
med svamp, fisk och skaldjur. Bitar blandas i gröna 
sallader, gärna med det vackra skalet kvar. Rivet 
äpple blandas i köttbullar för att göra dem extra 
saftiga, och små bitar blandas i rödbetssalladen 
som serveras till. Tunna skivor kan användas som 
pålägg och garnityr, eller torkas till 
chips och serveras med dip. Med en 
syrlig dressing kan de bli en ”carpaccio” 
som toppas med ost, nötter och örter.

Hur serverar ni svenska  
äpplen? Dela en äppel- 
rätt på instagram  
och tagga oss  
@svenskcaterab.

GOTT MED ÄPPLEN!

Elegant och smakfullt till 
AFTERNOON TEA!
Engelsmännens klassiska eftermiddagste är 
en tradition väl värd att ta efter. Att njuta av 
en avkopplande stund med sin egen buffé av 
god saker, vad kan passa bättre när hösten är 
på väg? 

Duka upp ett elegant bord med tekanna och koppar i 
vackert porslin, fina servetter och färska blommor. Pre-
sentera ett kakfat i flera våningar fyllt med smörgåsar och 
bakverk i miniformat. Det kan vara klassiska snittar med 
fyllning av gurka och färskost eller krämiga röror på kyck-
ling, kikärtor eller tonfisk. Nybakta scones med marmelad, 
lemoncurd och clotted cream kan ge en autentisk känsla. 

Sötsakerna kan vara makroner i olika färger, éclairer 
med choklad och skurna bitar av mjuka kakor. Småkakor, 
biscotti och praliner, minipajer med bär, och cupcakes 
med färgad frosting och dekorativt strössel. Utgå från ett 
typiskt afternoon tea och skapa er egen version på denna 
trivsamma måltid.

Baka veganskt!
Svenska äpplen skördas nu från träden 
och vill gärna hamna i fokus på er meny. 

Extra plus!
Varje sällskap får sitt eget 

kakfat att plocka ifrån, 
hygieniskt och lite lyxigt.  

Om det blir något över kan 
det skickas med hem i en 

 take away-låda.   

Visst går det att baka utan animaliska 
produkter. Mjölk och smör har givna 
ersättare i växtbaserade produkter, 
men hur ersätter man ägg?

Chiafrön – 1 msk chiafrön + 3 msk vatten = 1 ägg. 
Passar till kakor, våfflor, pajskal och pizzabottnar.

Kikärtsspad – 3 msk kikärtsspad = 1 ägg.  
Passar till maränger, glass och kladdkaka. 

Vinäger och bakpulver – 1 msk vitvins- eller 
äppelcidervinäger + 1 tsk bakpulver = 1 ägg. 
Passar till mjuka kakor.

Mosad banan – ½ banan = 1 ägg. 
Passar till pannkakor och chokladkakor. Bidrar 
även med sötma så sockret kan minskas. 

Växtgrädde – av havre eller soja kan användas 
för att pensla bullar och vetebröd med. Sockerlag 
funkar också bra.



HÅLLBART OCH KVALITETSSÄKR AT 

GOTT KAFFE FRÅN BKI

Sedan 1998 finns BKI i Sverige 
och levererar alla typer av kaffe till 
grossister inom restaurang och åter-
försäljare inom vending och storkök. 
De tillverkar även produkter till flera 
kedjors egna varumärken. 

– Som exempel producerar vi kaffe 
av premiumkvalitet till Svensk Caters 
varumärke Krögarns, säger Charlotte.  

Kaffe och allt som hör till 
– Vårt erbjudande är en komplett 
lösning inom varma drycker, berättar 
Charlotte. Sortimentet innehåller hela 

bredden inom kaffeförädling, BKI kan 
ta fram alla rostningsprofiler på alla 
typer av råkaffe, från storproduktion 
till specialrostningar. Många av 
produkterna uppfyller de efter-
frågade och i många fall nödvändiga 
etiska märkningarna för social- och 
miljömässig hållbarhet, som Rain-
forest Alliance, Fairtrade, UTZ och 
KRAV. De erbjuder även te, chai och 
kringprodukter som sockersticks, 
mjölktetra, mjölk- och chokladpulver 
till automater. 

Kvalitetssäkrad produktion 
I Højbjerg utanför Århus ligger BKI:s 
rosteri. Det är ett av Europas mest 
moderna och har en energieffektiv och 
högteknologisk produktion. Rosteriet 
är certifierat av IFS, International 
Featured Standards, med högsta nivån 
av rankning. 

– En oberoende part kvalitets-
granskar regelbundet processerna i 
vår anläggning. Certifieringen är ett 
kvitto på att vi håller en hög och jämn 
kvalitet i hela produktions kedjan, från 
inköp och lednings system till miljö 

BKI är ett danskt familjeföretag som startade redan 1960. Allt började med 
en förälskelse till kaffe och import av bönor direkt från Brasilien till en källare 

i Ålborg. Idag är BKI ett av Danmarks största företag inom kaffeimport och 
kaffeförädling. Charlotte Bertsdotter, Sales Manager Sverige, berättar om 

deras verksamhet och innovativa utveckling.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 28
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

och livsmedelssäkerhet. En stor fördel 
med detta är att vi alltid kan garantera 
den jämnaste kvalitet och smak på allt 
vårt kaffe. Våra produkter upp fyller 
hög standard och kan möta de krav 
som ställs vid till exempel upphand-
lingar, berättar Charlotte. Idag är BKI 
det enda rosteriet i Skandinavien som 
är både ISO och IFS Food-certifierat.

Hållbarhet i praktiken 
BKI är något av en pionjär inom 
hållbarhet. Redan 1990 var de en 
av de första i Europa att leverera 
ekologiskt kaffe. I anläggningen har 
processer optimerats för att reducera 
utsläpp och spillet från sorteringen 
av kaffebönor blir till bränslepellets. 
Företaget är också involverat i projekt 
som ger kaffe odlare runt om i världen 
förbättrade förhållanden. Dessutom är 
BKI engagerat i expertgrupper med 
uppdrag att driva en hållbar utveckling 
och ett cirkulärt kretslopp.

–Istället för att enbart klimat  kom-
pensera vår verksamhet gör vi faktiskt 
saker i praktiken, säger Charlotte. 

NY TUNN OCH 
HÅLLBAR PÅSE!

• Tunnaste kaffepåsen på 
marknaden – 15% mindre material 

• 23% minskade CO2-utsläpp 
vid tillverkningen 

• Metallfri folie

• Sorteras som mjukplast

• Bibehåller kaffets smak och 
kvalitet lika bra som tidigare

Kaffekunskap
Följ kaffets väg från böna till kopp på 
bki-kaffe.se. Där finns också massa 
tips, fakta och historia kring kaffe. 

Innovativ ny påse 
Deras senaste hållbara innovation är 
en ny kaffepåse som BKI tagit fram 
tillsammans med en partner inom 
förpackningstillverkning. I Danmark 
har den blivit omskriven som både 
banbrytande och revolutionerande. 

– Vi går från tre lagers folie till två 
och använder på så sätt 15% mindre 
material med bibehållen hållbarhet 
på 12 månader. Folien är metallfri, 
har materialegenskaper som ger 
återvinningsmöjligheter och sorteras 
som mjukplast, berättar Charlotte. I 
anläggningen har folien bidragit till 
att minska CO2-utsläppen med 23%. 

– Det beror bland annat på att vi 
använder mindre material vilket 
innebär färre transporter, men också 
att den har en lägre smältpunkt och 
därför krävs det mindre energi när 
den ska svetsas ihop, berättar hon. Att 
resultatet blivit så bra är inget som 
stoppar drivet att bli ännu bättre. 

– Vi är redan på gång att utveckla 
nästa generation, avslutar hon.

TRE TRENDER 
INOM KAFFE
Ökad efterfrågan på hela bönor, 
men malet är fortfarande störst. 

Back to basic, många återupptäcker och 
uppskattar en kopp vanligt bryggkaffe.

Kaffe med mångfald, andra smaker än de 
klassiskt nordiska efterfrågas till exempel 
en kraftfull smak av bönan Robusta som 
man är van vid runt Medelhavet. 
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TIPS! Kvarblivna kaffeslattar står för en stor del av matsvinnet. 
Servera ditt kaffe i mindre koppar så minskar också svinnet!
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www.tekompaniet.se
08  68 40 50 00 • info@tekompaniet.se 

www.tekompaniet.se • Facebook/Instagram: tekompaniet

Premiumte med spännande smaker 
som gör skillnad för människor och miljö.

Färskt & single estate - Låg miljöpåverkan - Innovativa smaker

Life by Follis är ett omsorgsfullt producerat te med noggrant utvalda råvaror och låg miljöpåverkan. 
Här tar vi ytterligare steg för att korta resvägar och säkra att teet produceras på ett hållbart sätt 

för både människor och natur.

Svart single estate te med 
rosmarin och apelsinsmak.

Svart single estate te 
med bergamottsmak.

Örtte med kryddig smak av 
gurkmeja, ingefära och kanel

 Rooibos med klassiska 
chaikryddor.

Grönt neutralt 
single estate te.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SWITSBAKE BREDDAR 
SORTIMENTET

– ERBJUDER ALLT FÖR FIK AN FR ÅN 
EN OCH SAMMA LEVER ANTÖR

Experten tipsar

– Vi erbjuder både traditionella 
bakverk som smakar hembakt 
och bakverk med nya spännande 
smakkombinationer, fyllningar och 
konsistenser. Självklart finns det 
också fika som är glutenfritt och 
veganskt. Allt levereras fryst och kan 
plockas fram efter hand. Eftersom 
vi har centraliserat våra olika verk-
samheter till ett lager och en kontakt 
under företaget Switsbake Int. AB har 
vi gjort det lättare och smidigare för 
Svensk Cater att kunna erbjuda ett 
bredare sortiment till sina kunder. 

SWITSBAKE FRYSTA 
FOODSERVICE-SORTIMENT

Cakes4U – Switsbakes eget varu-
märke som erbjuder en mix av 
tradition och innovation. Bakverken 
är bakade från grunden med smör, 
ägg, socker och äkta choklad vid vår 
anläggning i Malmköping. Många är 
i färdigskurna bitar som är lätta att 
hantera. Tre sådana läckra bitar är 
våra nyheter Blueberry fresh, Hallon-
mumma och Choko Salty Caramel.

Almondy – bakar glutenfria tårtor 
och kladdkakor med färska ägg, färsk 
grädde och choklad av hög kvalitet. 

Finns som hela tårtor och färdig-
skurna tårtbitar. Årets nyhet från dem 
är Marabou kladdkaka, både fylld och 
överdragen med mjölkchoklad.

Cocandy – skånskt företag som 
tillverkar traditionella, fluffiga 
kokosbollar av olika slag. 

Vittles – premiumtårtor och 
cheesecakes med fina råvaror och 
spännande smakkombinationer. 
Nytt för i år, en vegansk cheesecake 
med smak av passion och tre bakade 
cheesecakes med smak av Oreo, 
Daim och Toblerone.

Humlum – pajskal och smördegs-
plattor av högsta kvalitet. Gör det 
enkelt för dig att skapa dina egna 
mat- och dessertpajer. 

Switsbake erbjuder också flera 
andra varumärken och produkter 
som populära tårtbottnar, bakverk 
med belgisk choklad och special-
komponerat fikautbud för konferenser. 

Blev du fikasugen? Prata med din 
Svensk Cater-kontakt så får du 
veta mer om Switsbake!

Under många har Switsbake producerat och levererat bakverk till 
fikaälskare. Nu utökar de sin service och förenklar inköpen genom 

att lyfta in flera populära varumärken i sitt sortiment.

PETER EKLUND
• Försäljningschef på Switsbake 

Int. AB.

• Ansvarar för Foodservice och 
levererar till café, restaurang, 
hotell och konferens med mera.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Pumpa
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www.tekompaniet.se
08  68 40 50 00 • info@tekompaniet.se 

www.tekompaniet.se • Facebook/Instagram: tekompaniet

Premiumte med spännande smaker 
som gör skillnad för människor och miljö.

Färskt & single estate - Låg miljöpåverkan - Innovativa smaker

Life by Follis är ett omsorgsfullt producerat te med noggrant utvalda råvaror och låg miljöpåverkan. 
Här tar vi ytterligare steg för att korta resvägar och säkra att teet produceras på ett hållbart sätt 

för både människor och natur.

Svart single estate te med 
rosmarin och apelsinsmak.

Svart single estate te 
med bergamottsmak.

Örtte med kryddig smak av 
gurkmeja, ingefära och kanel

 Rooibos med klassiska 
chaikryddor.

Grönt neutralt 
single estate te.

RÅVARA i fokus Pumpor kommer i olika färger och former, med 
olika smaker och egenskaper. De senaste åren har 
intresset ökat stort och allt fler upptäcker dessa 

mångsidiga rå varor med högt näringsvärde. Ursprung-
ligen här stammar pumporna från Amerika men nu odlas 
många sorter i Sverige. De kan användas i allt från söta 
desserter till soppor och kryddstarka maträtter. Skapa 
kreativa rätter med Butternut, Hokkaido, Spagetti, Muscat, 
Turban och gärna deras lite mindre kända släktingar.  

• Ugnsrostade bitar ger färg till matiga sallader.

• Tunna skivor kan läggas i pajer och frittata.

• Stora bitar passar i alla typer av grytor, gärna med 
heta kryddor. Inspireras av kök i Asien och Afrika. 

• Råriven eller puréad pumpa passar bra i smeten till 
våfflor, plättar och muffins.

• Små bitar blir fyllning i lasagne och ravioli eller 
ingrediens i pastasås.

• Inlagda bitar serveras som tillbehör till alla typer av 
mat och pålägg.

• Fasta pumpor kan svarvas råa, kokas lätt och serveras 
som pasta med krämig sås.

• Kärnorna kan rostas och användas som topping.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

Pumpa
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Det var länge sedan en fika innebar en kopp kaffe och en kanel-
bulle. Cafétrenden har fullkomligt exploderat och fiken bjuder 
på allt från storslagna bakverk till snacks och fräscha smoothies. 
Vi bjuder på några tips här, men vi har fler på vår hemsida så klicka 
in på orklafoodsolutions.se för mer recept och inspiration.

OSTKAKA MED 
MORMORS JORDGUBBAR

KLADDKAKA 
PÅ MÅNGA VIS

RÖDBETS- OCH 
BLÅBÄRSSMOOTHIE

Ostkaka är verkligen en 
tidlös klassiker! Här med 
ljuvliga jordgubbar, men 
alla säsongens frukter 
och bär passar!

med kondenserad mjölk, 
lättvispad grädde samt 
färska hallon. Eller varför 
inte med vispad grädde 
och rostad kokos.

Mixa rödbetor, blåbär, 
ingefära och havredryck 
i en blender. Servera 
med krossad is och 
garnera med bär efter 
säsong!

Kladdkaka
Fairtrade märkt
4 st à 1,2 kg
art nr 30306
415:80/kart

103:95/st

Cheesecake
4 st à 1,4 kg
art nr 30307
559:80/kart

139:95/st

Ostkaka
4 st à 2,5 kg
art nr 10256
719:80/kart

179:95/st

Chokladpudding
5 kg ger ca 25,5 l färdig 
chokladpudding
art nr 11825
382:50/kart

76:50/kg

Marsan® vaniljsås
8x1 liter
art nr 06120
228:00/kart

28:50/liter

FIKA    
SNACKING



MÖT HÖSTEN 
MED KRONÄGG

FLYTANDE VITA
1 kg. Artnr: 2003 / 5 kg. Artnr: 3003

FLYTANDE GULA
1 kg. Artnr: 2006 / 5 kg. Artnr: 3004

23,95 KR/KG

119,75 KR/ST

54,95 KR/KG

274,75 KR/ST

25,95
KR/KG

58,95
KR/KG

FRIGÅENDE LÖSVIKT
12,6 kg. 200 st/dfp. / Artnr: 346210

339,57 KR/KRT

26,95 KR/KG

Läs mer på kronagg.se

FLYTANDE ÄGG
10 kg. 72 dfp/pall. Artnr: 8007

345,00 KR/KRT

34,50 KR/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Ost, ägg & mejeri

Vispgrädde 
Laktosfri 38%
10x1L, UHT 
Art nr: 1499

Mild Naturell Yoghurt
3%
6x1000g
Art nr: 220202

Smör Normalsaltat 
80% 
20x500g
Art nr: 206123

Mellanmjölksdryck 
Laktosfri 1,5%
6x1L
Art nr: 208621

Standardmjölkdryck 
Laktosfri 3%
6x1L
Art nr: 208656

Barista Havredryck 
Glutenfri 3%
10x1L, UHT
Art nr: 10206

FÅNGA SMAKEN!
Världens mest innovativa mejeri och matföretag.
Mat sammanför människor och får oss att må bra!

Perfekt till 
bakning, 
dessert & 

matlagning!

Utmärkt i 
smoothie!

Hulken Smoothie
Ca 2 portioner

2 dl Valio Mild Naturell Yoghurt 3%
1 dl avokado, tärnade, frysta
½ dl spenat, hackad, fryst
1 banan

Mixa & njut! 

10,95
kr/L

40,95
kr/L

31,95
kr/pkt

13,95
kr/L

13,95
kr/L

13,95
kr/L

Goda recept och mer information hittar du på valio.se!

Café_konditori2020_nr9.indd   1 2020-08-11   09:20:19

 Mozzarella Cocktail 
art.nr. 59849
1 kg, Italien
lev.art.nr. CO348 

7795
/ST

Mozzarella/Cheddar 
art.nr. 75970
80/20, riven, 2 kg
lev.art.nr. 72300SC 

11995
/PÅS

Skivad Mozzarella 
art.nr. 75993
500 g
lev.art.nr. 71091 

3995
/PKT

Riven Mozzarella 
art.nr. 32380
1 kg
lev.art.nr. 72010 

5495
/PÅS
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Ost, ägg & mejeri

Vispgrädde 
Laktosfri 38%
10x1L, UHT 
Art nr: 1499

Mild Naturell Yoghurt
3%
6x1000g
Art nr: 220202

Smör Normalsaltat 
80% 
20x500g
Art nr: 206123

Mellanmjölksdryck 
Laktosfri 1,5%
6x1L
Art nr: 208621

Standardmjölkdryck 
Laktosfri 3%
6x1L
Art nr: 208656

Barista Havredryck 
Glutenfri 3%
10x1L, UHT
Art nr: 10206

FÅNGA SMAKEN!
Världens mest innovativa mejeri och matföretag.
Mat sammanför människor och får oss att må bra!

Perfekt till 
bakning, 
dessert & 

matlagning!

Utmärkt i 
smoothie!

Hulken Smoothie
Ca 2 portioner

2 dl Valio Mild Naturell Yoghurt 3%
1 dl avokado, tärnade, frysta
½ dl spenat, hackad, fryst
1 banan

Mixa & njut! 

10,95
kr/L

40,95
kr/L

31,95
kr/pkt

13,95
kr/L

13,95
kr/L

13,95
kr/L

Goda recept och mer information hittar du på valio.se!

Café_konditori2020_nr9.indd   1 2020-08-11   09:20:19



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Ost, ägg & mejeri

PRÉSIDENT 
CHÈVRE
1 kg. 
Art nr: 97022

PRÉSIDENT  
FÄRSKOST  
TARTIMALIN
1 kg. Fetthalt 13%.
Art nr: 88682

SANTORINA SALLADSOST 
I TÄRNINGAR
1 kg.  
Art nr: 38001

PRÉSIDENT  
BLEU  
D’AUVERGNE
1,3 kg.  
Art nr: 29430

PRÉSIDENT  
BRIE
1 kg.  
Art nr: 102643

FRÅN  
LANDET FÖR  
LIVSNJUTARE
Här har vi plockat fram fyra av Présidents mest klassiska och mångsidiga produkter,  
som tillsammans bildar en råvarukorg för alla tillfällen: den ätmogna favoriten Brie för  
baguetter och bufféer, smakrika ostar som Chèvre och Bleu d’Auvergne som trivs lika bra  
i kastrullen som på plocktallriken. Och Présidents egen färskost Tartimalin som utvecklats 
särskilt för det professionella köket. Bon appétit!

77,95:–/kg

79,95:–/kg

97,95:–/kg 55,95:–/kg119,95:–/kg

I Skånemejerier Storhushålls  
sortiment hittar du  

närproducerade mejerivaror  
och kvalitetsost från  

hela Europa.

Fixa salladen 
  på ett kick!

Utvecklad för det  
professionella köket!
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Dryck

ARLA KO® 
VISPGRÄDDE 40 %   
1 lit I Art nr: 62527

ARLA SVENSKT SMÖR® 
NORMALSALTAT 22 %   
1 kg I Art nr: 63734

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
CRÈME FRAICHE 32 %   
2 kg I Art nr: 104029

ARLA® PRO KESELLA® 
KVARG 10 %   

2 kg I Art nr: 53271

ARLA LATTE ART® 
EKOLOGISK 0,9 %   
1 lit I Art nr: 61204

Arlas produkter är utvecklade för att  
göra ditt jobb enklare och resultatet godare.  
Kort sagt – av proffs för proffs.

Fler tips får du med Arlas nyhetsbrev! 
Anmäl dig på kund.arla.se

Tips oss proffs  
emellan.

ARLA KO PRÄST® 
SKIVAD OST 31 %   

750 g I Art nr: 43726

ARLA KO BILLINGE® 
FILÉ OST 23 %   

5 kg I Art nr: 61607

99,95 kr  
/hink

69,95 kr  
/hink

37,50 kr  
/lit

13,95 kr  
/lit

76,95 kr  
/pkt

79,95 kr  
/kg

80,95 kr  
/kg

ArlaPro_Grosshandlarn_nr9_210x297mm_LEV.indd   1 2020-08-10   13:13



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Ost, ägg & mejeri

 Gouda 28% 
art.nr. 32027
Filé, ca 3 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 77007 

4995
/KG

Hamburgerost 
art.nr. 91850
Skivad, ca 1 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 113714 

6995
/ST

 Cheddar 
art.nr. 75991
Skivad, lagrad, 500 g
lev.art.nr. 71086 

4495
/PKT

Herrgård 28% 
art.nr. 88948
2 kg
lev.art.nr. 67047 

9995
/PÅS

Normalsaltat smör 
art.nr. 62331
500 g
lev.art.nr. 526 

3995
/PKT
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Ost, ägg & mejeri

 Pecorino Romano 
art.nr. 32122
Ca 1 kg, Italien
lev.art.nr. E746 

11995
/KG

Gorgonzola 
art.nr. 32170
Ca 1,5 kg, Italien
lev.art.nr. CI013 

8895
/KG

Taleggio 30% 
art.nr. 32175
Ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. CI053 

8495
/KG

Manchego D.O.P 
art.nr. 50717
12 mån, ca 3 kg,  
Spanien
lev.art.nr. 107033 

17995
/KG

 Danablu Ädel 28,5% 
art.nr. 100074
Ca 1,5 kg, Danmark
lev.art.nr. 5540-2466 

7995
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Bröd & bakverk

PRIS/STYCK

11:50
Gluten- & 
laktosfri

PRIS/STYCK

11:50
Gluten- & 
laktosfri

PRIS/STYCK

11:50
UTS

PRIS/STYCK 

9:50

Rutigt 
mums

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

Mockaruta 90 g. Mockaruta, UTS 95 g.   
Morotskaka 95 g.  
Brownie 60 g. Brownie GLF 85 g.
UTS= utan tillsatt socker

PRIS/STYCK 

10:95

BROWNIE 
ARTIKEL NR: 73355
BROWNIE
ARTIKEL NR: 47381

MOROTSKAKA
ARTIKEL NR: 56188
MOROTSKAKA
ARTIKEL NR: 47380

MOCKARUTA
ARTIKEL NR: 41651
MOCKARUTA  
ARTIKEL NR: 102861

Mjölkfri Gluten- 
friLaktos friUTS

PRIS/STYCK

11:50
Gluten- & 
mjölkfri

Losange Poolish 
Heritage 
art.nr. 13154
80 g, 9,6 kg/krt 
lev.art.nr. 28155  
x-pris 390.00/KRT

325
/ST

Fräscht  
med gurka
Den senaste tiden har gurkan blivit allt mer 
uppskattad i både mat och dryck. Den är 
given i alla former av sallader - gröna, matiga, 
krämiga och kryddstarka. Även i grillad 
form. Hyvlad i remsor används den istället 
för tunnbröd till snittar, som vävd dekor på 
sushirullar och smörgåstårta, ihoprullad 
eller vågad som dekor på trendiga mackor. 
Gurka dyker också upp i funktionsdrycker, 
hälsosamma juicer, glass och sorbeter. 
Traditionellt har den gett smak och garnityr 
till många drinkar med gin men nu även 
drinkar som mojito och margarita. 

T R E N D R A P P O R T

Pajskal 
art.nr. 87873
ø 25 cm, 15x280 g
lev.art.nr. 5310261  
x-pris 239.75/KRT

1595
/ST

Amerikansk 
chokladtårta 
art.nr. 57209
Fryst, 6x1 kg
lev.art.nr. 8104881  
x-pris 161.70/PKT

2695
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Glass & Desserter

Se hela vårt sortiment på www.nicice.se

Färgglada

s�ö�el till gla�

och bakverk!



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 9 KEGES| kampanjveckor 36–38Glass & Desserter

Godisfavoriterna!
SATSA PÅ

95312
G&B ORIGINAL 

36X160 g 
358:20 kr/krt

9:95 kr/st

30977 
KEXCHOKLAD 

48x60 g 
285:60 kr/krt

5:95 kr/st

48300 
SPORTLUNCH 

30x50 g 
165:00 kr/krt

5:50 kr/st

70442  
AHLGRENS BILAR 

42x125 g  
417:90 kr/krt

9:95 kr/st

 Gräddglass  
Kola/Havssalt 
art.nr. 70882
5 l
lev.art.nr. 10209 

22550
/TRÅG

Glass Brownie 
art.nr. 62202
5 l
lev.art.nr. 10305 

23350
/TRÅG

Glass Morotskaka 
art.nr. 94165
5 l
lev.art.nr. 10319 

20950
/TRÅG

Glass KokosYuzu 
art.nr. 102446
5 l
lev.art.nr. 10320 

23350
/TRÅG
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MAFIOSO ESPRESSOBÖNOR
Art.nr: 85601 Pris: 69,95:- / påse 500 g.

FESTIS EKO HALLON  
Brik 20 cl

Art. nr: 61038 
Antal/kolli: 30 st

UNGARNAS FAVORIT!
FESTIS EKO PÄRON  

Brik 20 cl
Art. nr: 61035 

Antal/kolli: 30 st

FESTIS EKO APELSIN  
Brik 20 cl

Art. nr: 61033 
Antal/kolli: 30 st

3,60 
kr/st 

Kaffe Mellanrost   
art.nr. 54374
100 g
lev.art.nr. 60652550  
x-pris 521.70/KRT

8695
/KG

Kaffe  Skånerost  
art.nr. 50655
100 g
lev.art.nr. 60652730  
x-pris 525.00/KRT

8750
/KG

BESÖK VÅR  
WEBBSHOP!
svenskcater.se!
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Erbjud glasklara favoriter 
från Coca-Cola

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, FANTA, SPRITE, the design of the COCA-COLA Contour Bottle 
and the COCA-COLA Red Disc Icon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

Coca-Cola Original Taste, 330 ml  art.nr. 46734
Coca-Cola Zero Sugar, 330 ml  art.nr. 46732
Fanta Orange, 330 ml  art.nr. 50033
Fanta Lemon, 330 ml  art.nr. 50681
Sprite, 330 ml  art.nr. 49497

9,50
SEK/ST
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DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER
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DISTRIBUERAS AV KRÖNLEINS BRYGGERI AB, HAMLSTAD ● WWW.KRONLEINS.SE
MER INFORMATION OM dessa viner finns på WWW.REALWINE.SE

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63730

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63729

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 76655

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 64343

99.95 69.95 69.95219.95

Fyra utvalda och fantastiska viner från Antichello i provinsen Verona strax öster om Gardasjön. Området är känt för sina underbara 
Amarone- och Ripassoviner vilka passar utmärkt till kötträtter eller en härlig ostbricka. Inte att förglömma storsäljarna Valpolicella 
Classico och det vita Soave som med fördel används som glas vin och till lättare rätter såsom grillad kyckling, pasta och salladsrätter.

italienska viner     amarone, ripasso, soave, valpolicella

Volym: 24 x 20 cl
Art. nr: 27419

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 27610

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 65258

Volym: 6 x 150 cl
Art. nr: 93953

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 99872

69.95 69.95 69.95

149.95

23.95

Corte delle Calli är en underbart frisk Prosecco från Trevisoområdet som har de bästa förutsättningarna 
för denna vintyp. Ett mousserande vin som är perfekt till fisk och tapas, lättare plockrätter och prosciutto 
samt som aperitif.

PROSECCO CORTE DELLE CALLI

MAGNUM

Drickbart_202006_210x297.indd   1 2020-06-11   15:10



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36–38 Drickbart

DISTRIBUERAS AV KRÖNLEINS BRYGGERI AB, HAMLSTAD ● WWW.KRONLEINS.SE
MER INFORMATION OM dessa viner finns på WWW.REALWINE.SE

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63730

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63729

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 76655

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 64343

99.95 69.95 69.95219.95

Fyra utvalda och fantastiska viner från Antichello i provinsen Verona strax öster om Gardasjön. Området är känt för sina underbara 
Amarone- och Ripassoviner vilka passar utmärkt till kötträtter eller en härlig ostbricka. Inte att förglömma storsäljarna Valpolicella 
Classico och det vita Soave som med fördel används som glas vin och till lättare rätter såsom grillad kyckling, pasta och salladsrätter.

italienska viner     amarone, ripasso, soave, valpolicella

Volym: 24 x 20 cl
Art. nr: 27419

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 27610

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 65258

Volym: 6 x 150 cl
Art. nr: 93953

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 99872

69.95 69.95 69.95

149.95

23.95

Corte delle Calli är en underbart frisk Prosecco från Trevisoområdet som har de bästa förutsättningarna 
för denna vintyp. Ett mousserande vin som är perfekt till fisk och tapas, lättare plockrätter och prosciutto 
samt som aperitif.

PROSECCO CORTE DELLE CALLI

MAGNUM

Drickbart_202006_210x297.indd   1 2020-06-11   15:10

Enjoy Jameson responsibly.

TASTE, THAT’S WHY.
JAMESON 

IRISH WHISKEY
TRIPPELDESTILLERAD IRLÄNDSK WHISKEY MED 

MJUKA HÄRLIGA TONER AV VANILJ OCH EN VISS 

NÖTIGHET FRÅN SHERRYFAT.

ART.NR. 1050168
KAMPANJPRIS: 235.95 SEK 

JAMESON 
BLACK BARREL

KOMPLEXA TONER AV EXOTISK FRUKT, ROSTAD 

EK, KRYDDOR OCH VANILJ. LAGRAD I HÅRT ROS-

TADE EKFAT FÖR EN RIK OCH INTENSIV SMAK.     

ART.NR. 1050313
KAMPANJPRIS: 299.95 SEK
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” Blanda goda drinkar eller släck 
törsten med vår juice. Drick en 
smoothie som mellis eller få en 
fruktigboost av våra shots. 

Daily Greens kallpressade juice. 
Funkar för alla tillfällen!” 

SHOT GURKMEJA/
CAYENNE  
KALLPRESSAD 24X125ML
ART NR: 103474 1250

/ST/ST

/ST /ST /ST /ST

APELSIN 
KALLPRESSAD 12X250ML
ART NR: 103357

/ST

GRÖN SMOOTHIE 
KALLPRESSAD 12X250ML
ART NR: 103484

/ST

RÖD SMOOTHIE 
KALLPRESSAD 12X250ML
ART NR: 103482

/ST

SHOT INGEFÄRA  
KALLPRESSAD 24X125ML
ART NR: 103475

/ST

CITRON 
KALLPRESSAD 6X750ML
ART NR: 103102

/ST

CITRON-MYNTA
KALLPRESSAD 12X250ML 
ART NR: 103359

ÄPPLE
KALLPRESSAD 12X250ML 
ART NR: 103364

ÄPPLE 
KALLPRESSAD 6X750ML
ART NR: 103105

LIME 
KALLPRESSAD 6X750ML 
ART NR: 103104

APELSIN 
KALLPRESSAD 6X750ML
ART NR: 103101

3550

3195 1450 1550 8995

1650 1750 1550 1095

5995
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CAMPO VIEJO  
CAVA BRUT RESERVA

TORR, FRISK OCH FRUKTIG MED INSLAG 
AV GULA ÄPPLEN, PÄRON OCH CITRUS

ART.NR 1050002 · 13,5% · 69.95:-

CAMPO VIEJO CRIANZA
MEDELFYLLIG OCH KRYDDIG MED FATKARAKTÄR 
OCH INSLAG AV KÖRSBÄR, CHOKLAD OCH VANILJ

ART.NR 1007296 · 13,5% · 56.95:-

CAMPO VIEJO VIURA- 
TEMPRANILLO BLANCO

TORR, FRISK OCH FRUKTIG MED INSLAG AV  
CITRUS, GRÖNA ÄPPLEN OCH MINERAL

ART.NR 1050489 · 13,5% · 62.95:-

Svenska dryckesbranschen  
på stark tillväxt!  
De senaste åren har antalet svenska 
dryckes producenter ökat stort, även 
trots corona. Dryckesbranschrapporten 
2020 ger översikt av en bransch som 
blomstrar i hela landet. Ölbryggerier 
står för den största ökningen, från 
ett 30-tal för tio år sedan till hela 
600 idag. Sedan början av 2019 har 
antalet cidertillverkare ökat med 
23%. På samma tid har vi också fått 
21 nya sprittillverkare, en kategori 
där många rönt stora framgångar på 
exportmarknaderna. 

Ökat intresse för hantverket 
Expansionen drivs av det ökade 
intresset för närproducerade och 
hantverksmässigt framställda 

drycker, men också trender inom  
mat, dryck och måltidsturism. 
Dessutom växer det nu fram 
en generation entreprenörer 
som drivs av att skapa något 
nytt och spännande, ofta med 
fokus på småskalig och hållbar 
produktion. På flera mindre orter 
har dryckesproduktionen blivit 
attraktiva besöksmål som bidrar till 
både sysselsättning och utveckling 
av det lokala näringslivet. 

Vill du veta mer om dryckes-
producenter i din närhet? Prata 
med din Svensk Cater-kontakt  
så guidar vi dig genom det  
lokala utbudet! 

T R E N D R A P P O R T
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THE SPIRIT OF PRAGUE

Art. nr 20907
STAROPRAMEN  

5%, 50CL EG

kr/flaska  
20 st/kolli

17,95 Art. nr 23961
STAROPRAMEN  

NON ALCOHOLIC  
0,5%, 33CL EG

kr/flaska  
24 st/kolli

11,95

Artnr: 66217
Carlsberg Alcohlfree 

0,5% 33cl EG
Antal/kolli: 24 st

Pris/flaska: 9,95 kr

Artnr: 93710
Brooklyn Special Effects  

0,4% 35,5cl EG, 
Antal/kolli: 24 st

Pris/flaska: 12,50 kr

Artnr: 105180
Falcon Non Alco  

0,0%, 33cl EG
Antal/kolli: 24

Pris/flaska: 9,95 kr

Den starkaste  
trenden är alkoholfri.

Tuborg 50cl 5,3% RG
Art Nr: 54680
Antal/kolli: 15 st

13:50
kr/flaska 

(exkl. pant)

ÄKTA 
DANSK 
KVALITET. 
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ÅBRO ORIGINAL
Att ha en egen källa, det är frihet. Att ha ett eget öl, det är 

kärlek. Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familje bryggeri 

och ölet i flaskan är bryggt enbart på malt, humle, jäst 

och det rena klara vattnet från Åbro källa. Så har vi g jort 

sedan 1856 och så  kommer vi alltid att göra.

START THE  
SWEDISH WAY

Rekorderlig Cider tillverkas sedan 1999 av Åbro Bryggeri 
som kombinerar högsta kvalitet på fruktråvaror med renaste 

källvatten från Vimmerby. Tack vare kombinationen hög svensk 
kvalitetsdesign och en utpräglad smakupplevelse har Rekorderlig 
Cider en tydlig identitet, som skiljer sig från andra på marknaden. 

En produkt värd att uppskatta och avnjutas av alla som längtar 
efter en fräsch och annorlunda smakupplevelse.

Premium Gold – vårt flaggskepp är framtaget av 
bryggmästare Lennarth Anemyr. Ett lite starkare 

alternativ med stor beska och en tydlig prägel  
av humlearom. En gyllengul pilsner som serveras 

vid 12 °C, i ett högt, tunt glas och med en tre 
centi meter tjock skumkrona för bästa smak.



TILL FIKA
Frukt

Sugen på att bjuda på något nyttigt, sött och 
syrligt? Vi tipsar om FRUKTSALLAD. Alla gillar 

en perfekt komponerad fruktsallad, antingen 
som ni själva sätter ihop, eller varför inte ta en 

genväg? Daily Greens goda och friska sallader i 
perfekta portionsförpackningar.  

Perfekt för den snabba fikagästen som  
är sugen på något nyttigt och enkelt! 

NAPOLITANA 
TVÄTTAD 5X500G 
ART NR: 99411

FRUKTSALLAD 
BERRY MELON 4X200G
ART NR: 97114

HALLON
12X125G  
ART NR: 70486

FLORENCE
PÅSE 6X125G  
ART NR: 67621

VALENCIA 
PÅSE 6X150G 
ART NR: 67622

2950
/ST

1295
/ST

1295
/ST 3095

/ST
3850

/PÅSE

FRUKTSALLAD 
TRICOLORE 6X200G
ART NR: 85353

1995
/ST

FRUKTSALLAD 
ANANAS-MELON  4X200G
ART NR: 97115

2095
/ST

FRUKTSALLAD 
BLOSSOM 8X125G
ART NR: 85355

1195
/ST

ÄPPLE 
KLYFTAD 60X40G
ART NR: 31341

20995
/lLÅDA

PEURANSK BULGOR
2,5KG
ART NR: 65128

20450
/HINK

9-20 K
EG

ES • Produktion: H
ow

doyoudo Reklam
byrå


